
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené 

Ministerstvu zdravotnictví dne 5. srpna 2021, evidované pod č. j.:, v níže uvedené věci 

(odpovědi jsou uvedeny pod jednotlivými dotazy), Vám sdělujeme následující: 

 

1. Může fyzická osoba, plně očkovaná - 2 dávky- proti nemoci Covid-19, se nakazit 

virem SARS- CoV-2 ? 

Ano, nakazit se může, nicméně podle průběžně vyhodnocovaných dat z Centrálního 

informačního systému, se očkováním riziko nákazy výrazně snižuje. To platí zejména 

po aplikaci 2. dávky očkování: u 3 868 252 osob bylo dosud zachyceno 4 030 nákaz, 

což je pouze 0,10%. V odstupu 14 dní po aplikaci druhé dávky byla nákaza 

prokázána pouze u 0,06% očkovaných oběma dávkami. Podrobná data k 13. 7. 2021 

viz zde https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Vybran%C3%A9-

ukazatele-a-anal%C3%BDzy-dokl%C3%A1daj%C3%ADc%C3%AD-efekt-vakcinace-

proti-covid-19-v-populaci.pdf. 

 

 

2. Může fyzická osoba, plně očkovaná — 2 dávky- proti nemoci Covid-19, onemocnět 

nemocí Covid-19 ? 

Ano, může, nicméně jak riziko nákazy, tak riziko těžkého průběhu nemoci Covid-19 

s očkováním prudce klesá. Těžký průběh onemocnění byl 14 dní po 2. dávce vakcín 

zachycen pouze u cca 0,01% očkovaných. Pro podrobnější informace viz zmiňovaný 

odkaz u odpovědi 1. 

 

3. Může fyzická osoba, plně očkovaná - 2 dávky- proti nemoci Covid-19, být nositelem 

viru SARS-CoV-2 ? 

Viz Ad 1) (hypertextový odkaz) 
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4. Může fyzická osoba, plně očkovaná - 2 dávky- proti nemoci Covid-19, virem SARS-

CoV-2 nakazit jiné fyzické osoby ? 

Ano, nicméně již první výsledky studií potvrzují vysokou účinnost na redukci přenosu 

viru u očkovaných osob, proto pravděpodobnost, že by očkovaný jedinec onemocněl 

a došlo k tak masivnímu množení viru na jeho sliznicích, které by umožňovalo jeho 

přenos na další osoby, je zcela minimální. Proto se očkovaný jedinec považuje za 

nevnímavého k nákaze, nestává se základním článkem epidemického procesu 

a není zdrojem nákazy pro své okolí. 

 

5. Podle jakého předpisu je fyzická osoba, plně očkovaná - 2 dávky- proti nemoci 

Covid-19, považována za bezinfekční (nemusí absolvovat testy na přítomnost viru 

SARS-CoV-2) ? 

Nejedná se o předpis, nýbrž o analýzu rizik a dopadů na základě odborných studií 

a podkladů, což je uvedeno v odpovědích 1,2,4. Tento přístup je aplikován 

v podstatě globálně a je na něm založen i EU Digital COVID Certificate. 

 

6. Dle jakého ustanovení kterého zákonného předpisu může fyzická nebo právnická 

osoba, provozovatel maloobchodu, poskytovatel služeb, organizátor veřejné 

hromadné akce požadovat údaje o zdravotním stavu fyzické osoby ( negativní test, 

bezinfekčnost, očkování, prodělání nemoci) - návštěvníka, zákazníka ? 

Zákonná norma je uvedena přímo v úvodu každého ochranného opatření: 

„Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 

Sb.“), nařizuje postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před 

zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 

toto ochranné opatření.“ 

 

7. Podle jakého ustanovení, kterého zákonného předpisu jsou plně očkované fyzické 

osoby - 2 dávky- proti nemoci Covid-19, zvýhodněny proti fyzickým osobám 

neočkovaným, např. nemusí absolvovat test na přítomnost viru SARS-CoV-2, smí 

naplnit větší kapacitu hlediště na hromadné akci, mohou tančit...? 
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Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro 

účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, jsou upraveny příslušným 

mimořádným opatřením Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-7-6-2021-k-omezeni-

maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-6-2021.pdf (mzcr.cz). Jeho 

zákonná norma je popsána výše. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 

elektronicky podepsáno 
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